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Bävrarna hösten 2019 
september 2 Rekryteringskväll 
    9 Föräldraträff. Ingen scoutverksamhet 
  16 Titta på ön. Pelle Bäver hälsar på 
  23 Adoptera ditt träd + patruller 
  30 Vilse-kursen ”Vad gör jag?” 

oktober 5 Spökbad på Nordpolen i Boden lapp  
    7 Hajkbricka, bäversölja, trycka halsduken  (många vuxna önskas) 
  14 Baka ute (oömma kläder, rökigt) 
  21 Flyttas till FN-kvällen 
 torsdag 24 FN-kväll. Fackeltåg kl 18 från Sundis lapp 
  28 LOV 

november 4 Bäverdop 
 söndag 10 Alla föräldrar och scouter plockar enris kl. 10-12.   

  Samling på Grundet. Kommer snön tidigt sker detta istället 27/10.  
  Vi återkommer med definitivt datum. lapp 

    11 Reflexkväll. (utekläder) 
 torsdag 14 Föräldraaktivitet – Binda enriskransar.  
 fredag 15 Stöpa ljus och binda kransar för vuxna och scouter från kl. 18. lapp 
   18 Fågelmat i adoptivträdet (ficklampa) 
   25 Se på stjärnorna. (utekläder, ficklampa) 

december   1 Skyltsöndag. Scouter säljer på sta’n. lapp 
   2 Rep och knopar 
 lör-sön 7-8 Marknad på Sunderby folkhögskola. Scouter säljer. lapp 
   9 Terminsavslutning för alla scouter med familjer. lapp  
 
jan 2020  13 Föräldraträff. Programmet, återkommande rutiner mm. 
      20 Välkomna tillbaka! Vi gör djurspår i lera + planerar vårprogram. 
 

Tid och plats:  Måndagar kl. 18-19.30 på Grundet om inget annat meddelats. Meddela 
om du inte kan komma och be en kamrat ta med ev. lapp. 

Terminsavgift:  225 kr (Läs mer om familjeavgift på vår hemsida.) Faktura kommer 
från Scouterna. Nya bävrar anmäler sig via hemsidan. 

Ha alltid med:  Varma oömma kläder för aktiviteter utomhus, gärna stövlar och 
ficklampa. Allt märkt med namn och telefonnummer. Då kan vi ringa den som glömt 
något. Obs! Uteskor lämnas alltid i hallen så du kan behöva ta med inneskor/sockar. 

Ledare:  Carin ”Keeo” Sjölin 070-648 08 12 
 Två föräldrar hjälper till enligt lista som delas ut den 16/9. 
Eftersom vi glädjande nog är många i gruppen behöver vi hjälp av föräldrar vid varje 
träff. Du som förälder är alltid välkommen att vara med även om du inte står på listan. Ju 
fler vi är desto bättre blir träffarna. 


